
 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
Trading update eerste kwartaal 
 

Neways boekt hogere omzet en orderintake in eerste kwartaal  
 
Son, 11 april 2019 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de 
“Onderneming”) maakt vandaag de trading update bekend over het eerste kwartaal (Q1) eindigend op 
31 maart 2019.  
 
HOOFDPUNTEN 

• Netto-omzet € 132,9 miljoen in Q1-19, een stijging van 8,7% jaar-op-jaar 

• Orderintake neemt toe met 31,8% in Q1-19 met name door sterke vraag vanuit automotive 

• Vooruitzichten 2019 gehandhaafd: Neways verwacht hogere netto-omzet en bedrijfsresultaat in 
2019 ten opzichte van 2018  

 
KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld  Q1-19 Q1-18 Δ 
Netto-omzet  132,9 122,3 8,7% 

Orderintake  201,1 152,6 31,8% 

Book-to-bill (ratio)  1,51 1,14  

 
ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 

In het eerste kwartaal is de netto-omzet met 8,7% jaar-op-jaar gestegen. De stijging was volledig 
autonoom. Hogere omzetbijdragen werden met name gerealiseerd in de sectoren semiconductor, 
automotive en industrial. De omzet in de sector medical lag op ongeveer hetzelfde niveau als in Q1-18.  
 
De orderintake steeg in het eerste kwartaal met 31,8% jaar-op-jaar, met name door een sterke vraag 
uit de automotive sector naar systeemoplossingen voor elektrische auto’s. De vraag in andere sectoren 
liep goed door. De book-to-bill ratio kwam ultimo maart 2019 uit op 1,51. Het orderboek steeg naar        
€ 372,2 miljoen, een stijging van respectievelijk 32,1% ten opzichte van ultimo maart 2018 (€ 281,8 
miljoen) en 22,4% ten opzichte van ultimo 2018 (€ 304,0 miljoen). De stijging is met name het gevolg 
van een hogere vraag in de sector automotive waarbij het huidige orderboek bovendien een  grotere 
zichtbaarheid reflecteert.  
 
CEO STATEMENT 

Huub van der Vrande: “De omzet en het orderboek hebben zich in het afgelopen kwartaal goed 
ontwikkeld. Vooral vanuit de sector automotive blijft de vraag naar met name e-car systeemoplossingen 
hoog. Het orderboek is goed gevuld, alhoewel we hier en daar terughoudendheid zien in de markt als 
gevolg van de ontwikkelingen op macro-economisch niveau. De sterke vraag en het hoge 
activiteitenniveau in combinatie met de schaarste op de markt voor componenten en aanloop van 
nieuwe projecten blijft net als vorig jaar zorgen voor druk op de organisatie. Dat betekent dat we scherp 
en gedisciplineerd moeten blijven om de orderpatronen van onze klanten op een efficiënte wijze te 
kunnen volgen. Voor heel 2019 zijn we goed gepositioneerd om een hogere netto-omzet en hoger 
bedrijfsresultaat te realiseren dan in 2018.” 
 

EINDE 
 

OVER NEWAYS 

Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS 

(Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de 

complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische 

componenten als complete (box-build) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een 

niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series 

waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden 



 
 
 
 
 
onder meer toegepast in de sectoren semiconductor, medical, automotive, industrial en defence. De 

onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China en de 

Verenigde Staten met per ultimo 2018 in totaal 2.998 medewerkers. In 2018 werd een netto-omzet 

gerealiseerd van € 506,8 miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: 

NEWAY). www.newayselectronics.com 

BELANGRIJKE DATA 

11 april 2019 (vandaag) Publicatie trading update 

11 april 2019 (vandaag) Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

29 augustus 2019 Publicatie halfjaarcijfers 2019 

29 oktober 2019 Publicatie trading update 

 
VOOR MEER INFORMATIE 

Huub van der Vrande (CEO) / Paul de Koning (CFO) / Adrie van Bragt (COO)  
Tel: + 31 (0)40 – 267 9205  
 
Neways Electronics International N.V. 
Postbus 69, 5690 AB  SON 
www.newayselectronics.com 
 
TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen of uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële 
resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot 
uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het 
management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke 
toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige 
gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk 
behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. 
Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of 
nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere 
marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te 
gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit 
persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of 
verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke 
wetgeving of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld. 

 

http://www.newayselectronics.com/

